
Memòria de les activitats de l’Associació Afrocatalana any 2017 

5 de gener – Participació a la Cavalcada de Reis de Sabadell. 

15 de gener – Cantem Àfrica. Cantada de Dauda Sane al concert del Cor 

Sant Esteve de Castellar del Vallès. 

18 de gener – Taller de Música i Danses Africanes a l’escola Agnès Armengol 

dins el projecte Cantem Àfrica i del programa de Ciutat i Escola de la 

Regidoria d’Educació en col·laboració de la Regidoria de Drets Civils de 

l’Ajuntament de Sabadell. 

19 de gener - Taller de Música i Danses Africanes a l’escola d’Educació 

Especial Francesc Bellapart dins el projecte Cantem Àfrica i del programa 

de Ciutat i Escola de la Regidoria d’Educació en col·laboració de la Regidoria 

de Drets Civils de l’Ajuntament de Sabadell. 

31 de gener - Taller de Música i Danses Africanes a l’Escola del Carme dins 

el projecte Cantem Àfrica i del programa de Ciutat i Escola de la Regidoria 

d’Educació en col·laboració de la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament 

de Sabadell. 

2 de febrer – Escrit de renúncia de l’Hort del carrer Borrell 31. 

3 de febrer - Taller de Música i Danses Africanes a l’Escola Joanot 

Alisanda dins el projecte Cantem Àfrica i del programa de Ciutat i Escola de 

la Regidoria d’Educació en col·laboració de la Regidoria de Drets Civils de 

l’Ajuntament de Sabadell. 

5 de febrer – Espectacle Cantem Àfrica al Teatre Cirvanum de Torelló amb 

la Coral Belles Arts i el cor infantil de l’escola de música de Manlleu dirigits 

per Jordi Lluch i Buia Reixach. 

6 de febrer - Taller de Música i Danses Africanes a l’Escola Joan Maragall 

dins el projecte Cantem Àfrica i del programa de Ciutat i Escola de la 

Regidoria d’Educació en col·laboració de la Regidoria de Drets Civils de 

l’Ajuntament de Sabadell. 

7 de febrer – Inici del Curs d’Iniciació a la costura al centre cívic de can 

Puiggener organitzat per l’Associació Afrocatalana i l’Associació Selat 



Awsalt amb la col·laboració de  l’Escola d’Adults de can Puiggener. Aquest 

curs ha rebut una subvenció de la 2a. Edició del Retorn Social de la Crida. 

9 de febrer – Reunió al Casal Pere Quart amb les escoles participants en el 

projecte Cantem Àfrica del programa Ciutat i Escola. Participen les mestres 

representant els sis centres i representants de la Fundació Main, de Ciutat 

i Escola i de l’Associació Afrocatalana. 

31 de març - Taller de Música i Danses Africanes a l’Escola Nostra Llar dins 

el projecte Cantem Àfrica i del programa de Ciutat i Escola de la Regidoria 

d’Educació en col·laboració de la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament 

de Sabadell. 

9 d’abril – 2a. Reunió amb les escoles participants en el projecte Cantem 

Àfrica del programa Ciutat i Escola. Participen les mestres representants 

de les sis escoles, en Pau Tarruell del grup Bufanúvols que serà el conductor 

de l’acte, representants de Ciutat i Escola, de la Fundació Main i de 

l’Associació Afrocatalana. El tema és la concreció de les cançons que 

cantarà cada escola, el nombre d’alumnes, el lloc, l’horari i la logística de 

l’acte. 

23 d’abril – Paradeta d’artesania i roba africana a la Diada de sant Jordi. 

28 d’abril – Concert Solidari Cantem Àfrica. Cor Adàmaris. Escola Municipal 

de Música Carles G. Vidiella d’Arenys de Mar. Director Jordi Lluch. 

13 i 14 de maig – Participació en les Jornades de Medievàlia amb una 

paradeta d’artesania i roba africana. 

21 de maig – Participació en el Flea Market, mercat de 2a. Mà i festival al 

Parc Catalunya amb una paradeta d’artesania i roba africana i amb un taller 

de percussió a càrrec dels percussionistes senegalesos El Hadji Massaly i 

Sam Soussoh. 

22 de maig – Entrevista a Ràdio Sabadell per parlar de la Cantada conjunta 

de Cantem Àfrica de les escoles de la ciutat. Participem Yassely Piedra de 

la Fundació Main, Sandra Sancho professora de música de l’escola Joan 

Maragall i Carme Tortajada de l’Associació Afrocatalana. 



25 de maig – Cantada conjunta de Cantem Àfrica per les sis escoles 

participants en el projecte Cantem Àfrica del programa Ciutat i Escola de la 

Regidoria d’Educació en col·laboració de la Regidoria de Drets Civils. Obre 

l’acte en Lamine Souane, President de l’Associació Afrocatalana donant pas 

a Juli Fernàndez, Alcalde de la ciutat. Condueix l’acte en Pau Tarruell del 

grup Bufanúvols. Participen 380 nens i nenes de les sis escoles implicades i 

els músics senegalesos Touty Mane cantant i ballarina, El Hadji Massaly, 

percussionista i Sam Soussoh. Acompanya les cançons al piano, Glòria Peig. 

2 de juny – Participació en la XII Festa  Intercultural de Can Puiggener. 

Batucada al carrer i entrada al Centre Cívic amb el percussionista El Hadji 

Massaly. Associació Afrocatalana. 

7 de juny – Participació en el Curs de cocreació de Barcelona Activa 

29 de juny – Sessió de cloenda del curs d’iniciació a la costura realitzat al 

CC de Can Puiggener. 

21 de juliol – La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers fa donació a 

l’Associació de 4 llits d’hospitalització i altre material sanitari (cadires de 

rodes...) 

23 de juliol – Participació en el 11th World Sympossium Choral Music. 

Presentació de Cantem Àfrica en l’apartat d’Activitats Corals per Jordi 

Lluch en representació de l’Associació Afrocatalana i la Fundació Main. Seu 

de l’ESMUC. 16 h. Participaran cantaires de la Coral Belles Arts i els músics 

senegalesos Touty Mane i Iba Massaly. 

25 d’agost – Participació en la concentració de rebuig a l’atemptat de 

Barcelona del dia 17 d’agost organitzada per la comunitat de musulmans de 

Sabadell i comarca. 

Setembre - Participació en el programa Ciutat i Escola 2017-18 del projecte 

Cantem Àfrica per a les escoles de primària ampliat aquest curs a centres 

de secundària. 

Setembre - Ciutat i Escola 2017-18. S’ha presentat una proposta de Servei 

Comunitari per als Centres de Secundària que s’inclourà en el programa de 

Ciutat i Escola 2017-18. La proposta es basa en ajudar nens i nenes del barri 

a saber organitzar-se per fer els treball d’escola, buscar informació... fora 



de l’horari escolar. Es faria al Centre Cívic i a la Biblioteca del barri de Can 

Puig gener. La responsable és Margarita Pérez. La proposta és: Descobrim 

les noves tecnologies? 

20 de setembre. Presentació del projecte Cantem Àfrica a les escoles 

interessades de Sabadell. Enguany hi participen 4 escoles de primària i dos 

centres de secundària. 

4 d’octubre. Participació en Mescla’t amb una paradeta d’artesania i roba 

africanes. 

10 de novembre. Espectacle Miniyamba de música i cançons africanes per a 

nens i nenes de Castellar del Vallès. Subvencionat per l’Ajuntament de 

Castellar del Vallès. 

11 i 18 de novembre. Gravació del CD Cantem Àfrica amb les cançons i la 

Cantata “Marama o la Flor de l’Esperança”. 

14 de novembre. Inici dels tallers de música i cançons africanes als centres 

participants en el projecte Cantem Àfrica a través del programa Ciutat i 

Escola de Sabadell. Projecte subvencionat per la Regidoria de Drets Civils 

de l’Ajuntament de Sabadell. Tallers a l’IES Jonqueres i a l’escola Joan 

Maragall. 

23 de novembre. Taller a l’escola Nostra Llar. 

27 de novembre. Taller a l’Escola del Carme. 

30 de novembre. Tallers al centre de secundària Servator i a l’escola Agnès 

Armengol. 

30 de novembre. Es presenta el projecte Descobrim les noves tecnologies? 

al Concurs d’Idees Innovadores per al desenvolupament urbà. Coinnovem 

Sabadell. Sabadell Innovacióa.  

12 de desembre. En el Plenari de Ciutat i Escola de la Regidoria d’Educació, 

es presenta el projecte de Servei Comunitari. Descobrim les noves 

tecnologies?  

13 de desembre – Assistència a l’acte de reconeixement a les persones que 

han participat en els programes d’acollida de la ciutat de Sabadell. 

 


